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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 ة هللا وبركاته. سم.السالم عليكم ورحم
 .به أجمعينمد، وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا مح ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام ، قال الحافظ العراقي 
 الخامس: المكاتبة

 وألشمممممممممي  الكتابمممممممممة بخممممممممم  اثمممممممممم 
 جمممممممممما  معهمممممممممماأن إضممممممممممر فمممممممممملحا

 لمشمممممهورالصمممممحي  و اصممممم  علمممممى 
 جمممممممما هألسمممممممممعان قممممممممد الليمممممممم  و او 

 وبعضمممممممممممهم صمممممممممممحة ذاك منعممممممممممما
 لمكتممممموب لمممممهان يعمممممر  أويكتفمممممي 

 قممممممممممممممموم لالشمممممممممممممممتباه لكمممممممممممممممن ردا
 سمممممممتجا االليممممممم  مممممممم  منصمممممممور اف

 بالكتابممممممممممممةلتقييممممممممممممد اوصممممممممممممححوا 
 

 ذنمممممممممممه عنمممممممممممه ل ا مممممممممممب ولممممممممممموإب 
 و جردهممممممممماأشمممممممممبه مممممممممما نممممممممماول أ

 منصمممممممور يممممممموب مممممممم أقمممممممال بمممممممه 
 اإلجمممممممممما  ن قممممممممممو  مممممممممممأوعممممممممممده 
 لحممممماوق بمممممه قمممممد ق عمممممااوصممممماحب 
 لممممممممممذق كاتبممممممممممه وأب لممممممممممهاخمممممممممم  

 د أللمممممممممممممبس وحيممممممممممممم  النمممممممممممممدر  
 جممممممممممممممموا ا "حمممممممممممممممدثنا" "خبرنممممممممممممممما"أ

 بالن اهمممممممممةلمممممممممذق يليممممممممم  اوهمممممممممو 
 

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
: األول: السماع من لفظ الشيخ، في القسم الخامس من أقسام التحمل -الىرحمه هللا تع-فيقول المؤلف  :أما بعد

والثاني: القراءة على الشيخ، والثالث: اإلجازة، والرابعة: المناولة، والقسم الخامس: المكاتبة من أقسام التحمل، 
 اخ بأن يكتب له شيئ  والمكاتبة مثل ما ذكرنا في المناولة، األصل فيها المفاعلة من طرفين، فيكتب الطالب للشي

لما طلب، فهذه مفاعلة  ايكتب له حديث كذا، أو ما شاء من حديثه، ثم يكتب له الشيخ رد   امن حديثه إما معين  
ولذلك العنوان المكاتبة، ثم قال  ؛من الطرفين، وقد يكتب الشيخ ابتداء  من غير طلب للطالب فتسمى كتابة

رفين، والكتابة من طرف واحد على أنه قد تأتي المفاعلة من طرف واحد، بين الط المكاتبة"ثم الكتابة" المؤلف: 
مثل ما ذكرنا في المناولة، المكاتبة يعني من الشيخ إلى الطالب، ويدخل في هذه الترجمة الصفة التي يؤدي بها، 

يه، ثم يرسله يعني من الشيخ بشيء من مرو  "ثم الكتابة"يقول الناظم:  "ثم الكتابة"أو الصيغة التي يؤدي بها 
إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أو بثقة، أو بثقة معتمد، وشده شد الكتاب، وشد الكتاب يعني 
حكامه، فإما أن يتولى الكتابة بنفسه، أو يأمر ثقة يكتب من إمالئه، ثم بعد ذلك يوثق الكتاب ويشده،  إغالقه وا 

ذئويخدمه ل ا كان الشيخ ال يكتب، فال بد أن يكون الكاتب ثقة؛ ألن بعض ال يتطرق إليه الخلل والتزوير، وا 
الكتاب ُطعن فيه، فعندك من الكتاب الذين وصفوا بذلك ورَّاد كاتب المغيرة، وعبد هللا بن صالح كاتب الليث، 
ن كان الشيخ  وغيرهما من الكتاب، فمنهم من هو ثقة يعتمد عليه، ومنهم من ال يعتمد عليه فيجرح الخبر به، وا 

ن كان الشيخ مبصر   ثقة ، ال ، اسيما إذا كان يعتمد عليه، فإن كان الشيخ أكمه، أعمى؛ فالمعول على الكاتب، وا 
ولذا تجدون الشيوخ الذين يملون كتبهم ورسائلهم، أو  ؛ولو أمر غيره بالكتابة، فقد يقرأه بعد كتابته -اأيض  – اوكاتب  

، ايقرأها بنفسه، الشيخ يأخذ الكتاب، ويقرأ بنفسه إن كان مبصر  فتاويهم وتعليقاتهم يطلبون من الكاتب إما أن 
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 3 عالي الشيخ عبد الكريم اخلضري م

بد أن  ، أو يطلب منه إعادة ما كتب، اقرأ ما كتبت، ثم يقرأه، قد يطلب منه اإلعادة ثانية، على كل حال الاقارئ  
الكاتب بنفسه، ال يتطرق إليه تزوير، أو خلل، وينبغي أن يبدأ ئيكون الكاتب ثقة، ومع ذلك ُيَشد الكتاب، ويختم ل

يفعل، فيبدأ بالبسملة، ثم يبدأ بنفسه، وال  -عليه الصالة والسالم–من فالن إلى فالن، كما كان النبي  :فيقول
ِحيِم{يقول قائل: إنه بالنسبة لكتاب سليمان إلى بلقيس:  ْحَمِن الرَّ نَُّه ِبْسِم َّللاَِّ الرَّ ( سورة 03)] }ِإنَُّه ِمن ُسَلْيَماَن َواِ 

بدأ قبل البسملة، ال، هذا الخطاب تخبر قومها بأن هذا الكتاب من سليمان، وأنه مفتتح ببسم هللا الرحمن ، [النمل
من فالن بن فالن إلى فالن بن  :الرحيم، وال يعني هذا أن سليمان بدأ باسمه قبل البسملة، يبسمل، ثم يقول

ليه، أطلق بعضهم الكراهة، إن بدأ باسم فالن، هذه هي السنة، وأطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب إ
، ويستوي في ذلك -عليه الصالة والسالم-المكتوب إليه؛ ألن هذا مخالف للسنة، مخالف لما جاء عن النبي 

الكتابة إلى الصغير والكبير، ومنهم من أطلق الجواز، فيقول: يجوز أن تبدأ باسم المكتوب إليه، ومنهم من قال: 
رحمه هللا -مام أحمد ، واإلر(())كب ِّر كب  أكبر من الكاتب يبدأ باسم المكتوب إليه؛ لحديث: إذا كان المكتوب إليه 

، ال يبدأ باسم نفسه، لكن مع ذلك إذا خلت المسألة من النظرة إلى ا؛ تواضع  ايبدأ بالمكتوب إليه مطلق   -تعالى
 يفعل، نعم؟ -ة و السالمعليه الصال-النفس، واإلعجاب بها، فاألصل أن يبدأ باسمه كما كان النبي 

  الب:......
 كيف؟

 .. الب:....
على أي حال كتبت؛ المقصود أنها تكتب قبل الكالم، ويستفتح بها الكالم، ما كانوا يفردون البسملة بسطر؛ لشح 

، ما فيه، تمتلئ الورقة الورق، ويعتبرون هذا نوع من التبذير، تترك البسملة تفرد بسطر كامل! يكتب متواصال
األسفار عندهم كثيرة، فإذا فرقوا  االورق عندهم شحيح وقليل، وأيض   ال يبقى مكان لنقطة، كل هذا ألنث بحي

، فإذا احتاجوا إلى تفريغ، ونظموا، ورتبوا كما يفعل اآلن؛ ال -اأيض  –الكتابات، واألقالم عندهم عريضة، والحبر 
لدين، ثم بعد ذلك إذا حملوه على الدابة..، هذا يكتب في مج أن شك أن الكتاب الذي يكتب في مجلد، يحتاج إلى

كتاب واحد، ثم كتاب ثان كذلك، وبعضهم أحمال معه، ووسائل المواصالت عندهم متعبة ومكلفة، فهم يحتاطون 
، ثم اجد   اصغير   اولذا سيأتي في كتابة الحديث وضبطه أن بعضهم يكتب، ثم يندم، يجعل الحرف رفيع   ؛لهذا كله

وقت الحاجة يخونه، ما يستطيع يقرؤه، إذا كبرت سنه ما يستطيع، ما عندهم نظارات، ليست  يحتاج إليه في
عن ترقيق الحروف؛ ألنه يخون صاحبه  اولذا كثير من الكبار نهو  ؛عندهم نظارات تكبر لهم الحروف الدقيقة

يعني من  "ثم الكتابة"ته أحوج ما يكون إليه، إذا ضعفت الذاكرة، واحتاج إلى الكتاب، فإذا به ال يستطيع قراء
في  "أو بإذنه"نفسه، هذا األصل أن تكون بخط الشيخ نفسه  "بخ  الشي "الشيخ بشيء من مرويه، تكون 

يعني في  "لحاضر"كانت  "ولو" ،لراٍو غائب عنه "ل ا ب عنه"أو بإذنه في الكتابة  "عنه"الكتابة، بإذنه، أو بأمره 
 تب له؟ يحتاج أن يكتب له في المجلس؟ نعم؟البلد دون المجلس، يعني في المجلس يك

  الب:......
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ذا أراد أن يكتب إلى شخص حاضر عنده في المجلس؛ حدثه  ال، يعني األصل في الكتابة أن تكون للغائب، وا 
عن البلد، أو لحاضر في  ابه، ما يحتاج يكتب، شافهه به، الكتابة محتاج إليها حينما يكون المكتوب إليه غائب  

ن يتحدثان في يتصال تجد االثنتحديثه بالخبر، اآلن مع سهولة االنه يعني ليس في المجلس مما يتيسر البلد لك
الجوال وهما في مجلس واحد بل في سيارة واحدة، هذا من الترف بال شك، هذا من الترف تجده في المجلس، 

قد يتجاوز عنه؛ ألن هذا مبني والثاني قدامه قد يكون هناك مناجاة بشيء معين، فيكون بواسطة الجوال، هذا 
على إضاعة شيء من المال، المناجاة ما فيها إضاعة مال، لكن مثل هذا فيه شيء من إضاعة المال، قد يكون 
واحد في السيارة في مقدمتها، وآخر في مؤخرتها، وبإمكانه أن يقول: يا فالن أعطني كذا من مؤخرة السيارة، 

، والمكاتبة كالمناولة على نوعين -وهللا المستعان-د الترف إلى هذا الحد وتجدهم يتحدثان في الهاتف، يعني وج
إما أن تقترن باإلجازة أو تخلو عن اإلجازة، إما أن تقترن باإلجازة يكتب له هذا حديثي عن فالن بن فالن بن 

 أو ،اخط   "معها"فإن أجا  ولذا قال:  ؛فالن، ثم يذكر الحديث، وأذنت لك بالرواية عني، هذه مقترنة باإلجازة
يعني أشبه في القوة والصحة ما ناول، وهذا هو النوع األول من أنواع  "أشبه ما ناول"، يعني مشافهة اإذن  

 المكاتبة، أو جردها، يعني جردها عن اإلجازة.
 صممممم  علمممممى الصمممممحي  والمشمممممهور

 

 ................................... 
 يعني عند أهل الحديث:

 قمممممممال بمممممممه أيممممممموب مممممممم  منصمممممممور  ...................................
 ج

ن خلت عن إذن المناولة قيل تصح، واألصح باطلة  ،يعني المكاتبة المجردة عن اإلجازة صحيح، بينما تقدم، وا 
يعني مجرد يعطيه الكتاب هكذا، وأما في الكتابة يقصده، ويكتب من أجله، بالمناولة الكتاب ما كتب من أجله، 

ولذا صححوه "على الصحيح والمشهور" يعني عند أهل  ؛لكن في المكاتبة الكتاب كتب من أجلهفي المناولة، 
الحديث فقال به أيوب، وقال أيوب بتصحيحها، أيوب بن أبي تميم السختياني مع منصور ابن المعتمر، اإلمام 

لصحيح في كتاب العلم، سوى بين المناولة والمكاتبة في صدر صحيحه، في أوائل ا -رحمه هللا تعالى-البخاري 
 يقول:

 قمممممممال بمممممممه أيممممممموب مممممممم  منصمممممممور  ...................................
 ج

 بن سعد، وخلق، وأبو المضفر السمعان بحذف الياء: "واللي " 
 والليمممممممم  والسمممممممممعان قممممممممد أجمممممممما ه

 

 ................................... 
 أي الكتابة المجردة عن اإلجازة،
 وعممممممممممده أقممممممممممو  مممممممممممن اإلجمممممممممما    ...................................

 

عد الكتابة المجردة عن اإلجازة أقوى من اإلجازة المجردة عن المناولة، عد ذلك أقوى جماعة من األصوليين، 
 "ا"صحة ذاك منعبن القطان، يعني بعض العلماء كأبي الحسن بن القطان اكأبي الحسن  "وبعضهم"والفقهاء 

فرق بين أن يكتب له وال يجيزه، وبين أن  هردة منع، كالمناولة المجردة، يقول: ما فييعني صحة الكتاب المج
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يناوله الكتاب، جمع من أهل العلم منهم أبو الحسن ابن القطان، وهو إمام في هذا الشأن، وهو صاحب بيان 
 الوهم واإليهام.

................................. 
 

 وصممممماحب الحممممماوق بمممممه قمممممد ق عممممما 
 

صغير، متن معتمد عندهم يحفظونه، لكن هذا  اوردي صاحب "الحاوي الكبير"؛ ألن عند الشافعية حاوٍ الم
لكن هذا القول غلط، كما قال عياض، وغيره،  "بالمن  قد ق عا"يعني في الحاوي أي  "به"صاحب الحاوي الكبير 

 المكاتبة المكتوب له مقصود، وما كتب له إال من أجل أن يروي، نعم؟
 ...... الب:

 جازة.إ، بال نعم
  الب:......

 ما تستطيع؛ ألنه لما كتب الكتاب في المناولة ما قصد روايته، كتبه لنفسه، ثم جاء طالب، وأعطاه إياه.
  الب:......

تمليك، طيب أنا عندي نسخة زائدة من البخاري، وجاء واحد من الطالب، وأعطيته إياها، نسخة زائدة من  نعم
ال، لكن لما أكتب له من مروياتي، معناه  ؟وي للبخاري على هذه الرواية، هل هذا إذن بالروايةالبخاري، وأنا أر 
 قاصده بالرواية.

 ويكتفمممممي أن يعمممممر  المكتممممموب لمممممه
 

 ................................... 
يكتفى في معرفة  بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد، نعم يعني "أن يعر  المكتوب له"يعني يكتفي في الرواية بالمكاتبة 

ن كان بعضهم شدد، وقال:  ن لم تقم بنية على ذلك، وا  المكتوب له أن هذا خط فالن، خط الكاتب الذي كاتبه، وا 
 ماذاال يروى بالكتابة إال إذا قامت البينة بأن هذا خط فالن، يعني مثل كتابة القاضي إلى القاضي في مسألة: 

الستخالف، ال بد أن تقوم البينة على أن هذا خط فالن، واآلن يسمونها القضاة؟ االستخالف، نعم، مسألة ا
الشمع، والختم على الظرف، هذه كافية،  االتوثيقات الرسمية كافية، يعني إذا وجد الختم، ووجد اإللصاق، وأيض  

 الوسائل الرسمية في توصيل هذا الخطاب، أو ثقة صاحب الخطاب إذا أعطيه مناولة، اوأيض  
 لمكتممممموب لمممممهويكتفمممممي أن يعمممممر  ا

 

 ................................... 
ن لم تقم بينة على ذلك  الذق كاتبه"خ  "يعني بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد   "وأب له"خط الكاتب الذي كاتبه، وا 

 قممممممممممممممموم لالشمممممممممممممممتباه لكمممممممممممممممن ردا
 

 ................................... 
 ،قوم فلم يجوزوا االعتماد على الخط، واشترطوا البينة بالرؤية يعني اشتباه الخطوط، والتقليد، والتزوير، أبطله
تشهد البينة على االستفاضة أنه هذا خط فالن؛ ألنه معروف  ؟برؤية الكاتب، أال يكفي في مثل هذا االستفاضة

ن وجد شيء من التزوير والتقليد، لكن في األصل أن كل إنسان له خطه الخاص،  بالطريقة المتبعة الخطوط، وا 
سيما إذا كان من المعروفين المشهورين، يعني كثير من طالب العلم الذين لهم عناية  يعرف خط فالن، ال

 ابالمخطوطات يفرقون بين خط شيخ اإلسالم، وخط ابن القيم، وخط السخاوي من خط  ابن حجر، يفرقون تفريق  
لخبراء بأن هذا خط فالن، والكالم المكتوب ، بحيث ال يلتبس عليهم األمر، فالمسألة مسألة خبرة، فإذا شهد اادقيق  
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ليه الخط، ما يأتيني شخص بكالم أعرف من طريقة شيخ اإلسالم أنه ال إبهذا الخط موافق ألصول من نسب 
منه، ولو قاله خبير؛ ألنه ال  اهذا كالم شيخ اإلسالم، وهذا خطه، ولو كان خطه قريب   :يقر هذا الكالم، يقول

لكتب أمر في غاية األهمية في نسبتها إلى أصحابها؛ ألنه قد يوجد كتاب منسوب إلى يكفي، ولذا التثبت في ا
شخص، ويتداوله الناس على هذا األساس، وعند التمحيص والتحقيق يتبين أنه ليس له. "أخبار النساء" البن 

القيم، وليس  ابن باسم القيم مطبوع بهذا االسم، والصحيح أنه ليس له، "الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن" مطبوعة
إقرار أنواع علوم البالغة، ومنها المجاز وغيره، وابن القيم يشدد في إبطال المجاز، على كل حال  هله؛ ألن في

-ألصول من نسبة إليه، والحافظ الذهبي  اوموافق   ابد أن يكون المحتوى مناسب   الكتب ال بد لها من أسانيد، وال
من الكتب التي نسبت  اكثير   -رحمه هللا-شأن، في إثبات الكتب ونفيها، فعنده نفى له عناية في هذا ال -رحمه هللا

له  -مثال  –إلى األئمة باعتبار أنها لم تثبت باألسانيد إليهم، لكن في مثل هذا أال يكفي االستفاضة؟ اإلمام أحمد 
الحافظ الذهبي يقول:  د، مثال  كتاب اسمه "الرد على الجهمية"، وما في الكتاب ال ينافي ما عرف عن اإلمام أحم

ما ثبت عندنا باألسانيد منا إلى اإلمام أحمد، وشيخ اإلسالم في منهاج السنة نقل عنه في مائة موطن من هذا 
الكتاب، ونسبه إلى اإلمام أحمد، فهل نقول: إنه ال بد من السند الذي يثبت به الكتاب، أو يكفي أن يستفيض 

ألصول من نسب إليه، ويكفي  اويكون ما في الكتاب من محتوى ومضمون موافق  عند أهل العلم، وينقلون منه، 
في ذلك االستفاضة، كأنساب الناس، أنساب الناس تثبت باالستفاضة، يكتفى فيها باالستفاضة، وهذه مسألة 

، وشكك -رحمه هللا-يعني كتب تداولها أهل العلم، ونقلوا عنها، ولم ينكرها أحد، ثم بعد ذلك جاء الحافظ الذهبي 
 في نسبتها. نعم؟
  الب:......

 ؟ماذاينسبون 
  الب:......

 نعم، مستفيض عندهم أن هذا الكتاب لإلمام أحمد، نعم؟
  الب:......

، أو ضعيف اع مثال  هو ما وجد أسانيد، ما ثبت عنده كتاب باألسانيد، قد يكون في طريقه إلى المؤلف، وض  
دح بجملة الكتاب المنسوب إلى اإلمام المستفيض عنه، وجميع ما في ، أو متهم، هل يكفي هذا في القاجد  

سيما إذا لم يوجد مخالفة، أما إذا  الكتاب ليس فيه ما ينكر، تنكر نسبته إلى اإلمام استفاضة في مثل هذا، ال
ط يعني في الخطوط، تقليد الخطو  "وأب له قوم االشتباه"وجدت مخالفة دقق  دقق، إذاوجدت مخالفة؛ فاآلن 

فقيل له: ما الذي  ،وجد في ليلة شاتية على ضفة نهر يكتب اوفي كتب األدب أن شخص  معروف من القدم، 
وتبرز إلى ضفة النهر؟ يعني باإلمكان أن تأوي إلى مكان فيه شيء  ،دعاك إلى أن تكتب في هذا الجو البارد

ما قالوا، من أجل أن يرتعد من على مرتعش على  امن الدفء، ال تعرض نفسك للهالك، فإذا به يزور كتاب  
 قديم، يعني مثل -اأيض  –األصوات مرتعش، فالتزوير قديم، والتزوير في ويزور على كتاب على شخص  ،البرد

نه غير إصالح: حيث قال ابن ال "لكن رد"ذكرنا مسألة التقليد في األصوات  اء حجاب،ر ما تقدم في السماع من و 
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الغالب أن خط اإلنسان ال يشتبه بغيره، ثم بعد ذلك كيف يؤدي من تحمل ألن الظاهر و  ؛"لندر  اللبس" مرضٍ 
يعني بأي  ،وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلك ،يعني المكاتب ما تحمله "وحي  أد " بطريق المكاتبة؟

 :صيغة، بأي صيغة
 فالليممممممم  مممممممم  منصمممممممور اسمممممممتجا ا

 

 ................................... 
 ،اوحدثنا جواز   ،استجاز أخبرنا "ا"حدثنا جوا   و ،"استجا ا إ الق أخبرنا"ور بن المعتمر لليث بن سعد مع منصا

 ولكن الجمهور قد منعوا اإلطالق.
 وصممممممممممححوا اإل ممممممممممالق بالكتابممممممممممة

 

 ................................... 
: الذي يليق بمذاهب أهل للخطيب اوهو كما قال ابن الصالح تبع   ،أو مكاتبة ،فيقول من يروي بها: حدثنا كتابة

 هام التلبيس.والورع والتباعد عن إي النزاهة والتحري والتثبت
-؟ في صحيحه بنسخ عثمان ماذاوالكتابة ب ،استدل بصحة الرواية بالمكاتبة -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري 
يعني سند المصحف  ،ةوها، يعني هل القراءفتلقوها، وقرؤ المصاحف، وبعثها إلى األمصار،  -رضي هللا عنه
نعم ثبوت الموجود في المصاحف التي بعثها عثمان قطعي، نعم،  ؟ أو أن ثبوته قطعي بالتواتر؟ثبت بالمكاتبة

قطعي بإجماع  -اأيض  –واالتفاق على الحرف الواحد الموجود في المصاحف العثمانية  ..،لكن يعني ثبت
 المناولة، المناولة تلك مناولة: يل على اعتماد الكتابةالصحابة، لكن اعتماد من وصلت إليهم هذه المصاحف دل

 وصممممممممممممححوا التقييممممممممممممد بالكتابممممممممممممة
 

 وهمممممممممو الممممممممممذق يليمممممممممم  بالن اهممممممممممة 
 

 والورع نعم، القسم السادس. ،والتباعد عن التلبيس ،يعني بأهل التحري 
 إعالم الشي  السادس:

 لشممممممي  بمممممممااعلمممممممه أوهمممممم  لمممممممن 
 لمختمممممممممارال وسمممممممممي وذا ابمنعمممممممممه 

 ر نصممممممرهبممممممن بكممممممالجمممممموا  و ا إلممممممى
 ن لممممممو منعممممممهأبمممممم   اد بعضممممممهم بمممممم

ممممممممممممسممممممممممممترعا  مممممممممممممن يُ اورد ك   حمِ 
 

 ن يرويممممممممممممه  فج ممممممممممممماأيرويممممممممممممه  
 بن جمممممممممر   صممممممممماروااوعمممممممممد  كممممممممم
ممممممماوصممممممماحب   ذكمممممممره الشمممممممام  ج م 

 قممممممد سمممممممعه إذالممممممم يمتنمممممم  كممممممما 
 لعمممممممممم اعليمممممممممه  صممممممممم  إذالكمممممممممن 

 

إعالم  إعالم الشي ""يعني القسم السادس من أقسام التحمل:  إعالم الشي " :"السادس: -تعالى رحمه هللا-يقول 
بأن يقول الشيخ: هذه الكتب مروياتي، هذا  ،من مرويه بغير إذن له في روايته ءبشي االشيخ الطالَب لفظ  

ويخبره بأنها من مروياته، هل يكفي في مثل هذا اإلعالم أن  ،وهذا مسلم، ويفرج الطالب على المكتبة ،البخاري 
 ن غير إذن له في الرواية؟ يقول:ميروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا اإلعالم 

 وهمممممم  لمممممممن أعلمممممممه الشممممممي  بممممممما
 

 يرويممممممممممممه أن يرويممممممممممممه  فج ممممممممممممما 
 

، هل عن التلفظ باإلجازة امجرد   ،عن شيخ فأكثر ،فأكثر افأكثر، كتاب   احديث   "وه  لمن أعلمه الشي  بما يرويه"
 "فج ما"، "فج ما بمنعه ال وسي"ال؟  له ذلك، أو

 بمنعمممممممممه ال وسمممممممممي وذا المختمممممممممار
 

 ................................... 
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يته : لعل المراد بالطوسي هنا الغزالي؛ ألن كنحايقول الحافظ العراقي، وتبعه السخاوي الشرَّ  ،الطوسي أبو حامد
ونسبته إلى طوس، والكالم  ،منعه أبو حامد الطوسي، والغزالي كنيته أبو حامد :حامد؛ ألنه في ابن الصالح أبو

ن كان في الشافعية ممن وقف عليهولذا قالوا: الظاهر أن المراد أبو حامد الغزَّ  ؛تصفىموجود في المس  مالي، وا 
ذا كان الكالم موجود   ،الي فيهم اثنانالسخاوي غير أبي حامد الغزَّ  في المستصفى  اكلهم أبو حامد الطوسي، وا 

 فالذي يغلب على الظن أنه هو المراد.
 بمنعمممممممممه ال وسمممممممممي وذا المختمممممممممار

 

 ................................... 
 يعني المنع من الرواية بمجرد اإلعالم هو المختار.
 وعمممممممممد  كمممممممممابن جمممممممممر   صممممممممماروا  ...................................

 

وابن حبيب ، وعبيد هللا بن عمر العمري، والزهري  ،من أهل العلم كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزعدة 
 وحكاه عياض عن كثير،ي، والرازي، المالك

................................... 
 إلممممممممممى الجمممممممممموا  ..................

 

 وعمممممممممد  كمممممممممابن جمممممممممر   صممممممممماروا 
 

................................... 
 

فائدة من إعالم الشيخ للطالب أن هذه المرويات يرويها عن شيوخه، إال أنه يريد أن يرويها عنه،  هيقول: ما في
 عن شيوخه نعم؟، هو مجرد إخبار أنه يروي هذه الكتب، اهذا الكالم صحيح؟ ما يلزم، ما يلزم أبد   لكن هل

 .. الب:....
 هو كلها أحاديث، كلها كتب حديث، هي كلها أحاديث.

 ..... الب:.
 ، لكنه سمع، سمع هذه األحاديث، أما مجرد أن يقال: هذه األحاديث مروياتي، وال يؤذن له بروايتها.نعم

 ..... الب:.
 كيف؟
 ...... الب:

 وقلنا بكالمك أبطلنا اإلجازة. ،هو عاد لو أذن
 ...... الب:

وهذه تحتاج إلى إذن أنه بمجرد إخبار من  ،ال، ال اإلذن له شأن، اإلذن يفيد اإلخبار اإلجمالي، إخبار إجمالي
 اآلن اإلذن اإلجمالي فيه خالف، فكيف بإخبار بدون إذن. ..،غير إذن

 .............. وذا المختمممممممممممار......
 

 إلممممممى الجمممممموا  وابممممممن بكممممممر نصممممممره
 

 وعمممممممممد  كمممممممممابن جمممممممممر   صممممممممماروا 
 

................................... 
، وهو نصر هذا القول "نصره" "،الوجازة في صحة القول باإلجازة"صاحب  ،بن بكر الغمري الوليد  "ابن بكر"
 الجواز،

مممممممو   ...................................  ذكمممممممره اصممممممماحب الشمممممممام  ج م 
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 .به ايعني جازم    ذكره" ا"ج م   "الشامل"بل وأبو نصر ابن الصباغ صاحب 
 بمممممم   اد بعضممممممهم بممممممأن لممممممو منعممممممه

 

 لممممممم يمتنمممممم  كممممممما إذا قممممممد سمممممممعه 
 

من روايته عنه بعد إعالمه به، منعه قال: هذه  "بأن لو منعه"حيث صرح  ،وهو الرامهرمزي  "ب   اد بعضهم"
 وقال: ال تروه عني. ،بعضهم يقول: يروها عنه، كما لو سمع منه الحديث فال تروها عني، مروياتي

 بمممممم   اد بعضممممممهم بممممممأن لممممممو منعممممممه
 

 لممممممممممم يمتنمممممممممم  .................... 
 

في  اال لعلة تقدح في المروي على ما تقدم؛ ألنه لو أبدى عذر   "إذا قد سمعه"ته كما أنه ال يمتنع بذلك عن رواي
كاسترعاء  "كاسترعا  من يحمله"يعني ولكن قد رد القول بالجواز  "ورد" ، ولم تحل الرواية عنهولهالمنع لزم قب

خبر آخر بأن عنده ، أو أشهد االشاهد من يحمله الشهادة بحيث ال يكفي إعالمه بذلك، يعني لو أن شخص  
ال مشهادة لفالن، أو أخبره بعقد حصل بين فالن وفالن، الثاني المخبر يشهد هو إن حكى  ا يشهد؟ نعم؟، وا 

لكن مثل هذا ال يحكم به، مثل هذا مجرد اإلخبار عن الواقع ال يحكم به؛ ألنه ليس  ،إن حكى الواقع فقط ،الواقع
 :"لكن إذا ص "لشهادة بأداء ل

مممممممممممم   ورد كاسممممممممممممترعا  مممممممممممممن يحمِ 
 

 لكمممممممممن إذا صممممممممم  عليمممممممممه العمممممممممم  
 

أو ال يروي؟ الصحيح ال يروي، لكن بالنسبة  ،يروي  لكن إذا عليه العمل دون الرواية، الكالم في الرواية، هل
يعني ما نعمل بأحاديثه في البخاري ومسلم؛ ألنه لم يقل  ،أو صحيح مسلم ،عنده يروي صحيح البخاري  ؟للعمل

في قول  لنا: ارو عني؟ ال، هو ال يملك العمل، وكل هذا فرع عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة
 الناظم:

 البتتتتتتتتتتتتتتتتن خيتتتتتتتتتتتتتتتتر امتنتتتتتتتتتتتتتتتتاعقلتتتتتتتتتتتتتتتتت: و 
 

 نقتتتتتتتتتتتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتتتتتوى مرويتتتتتتتتتتتتتتتته إجمتتتتتتتتتتتتتتتتاع 
 

 ، لكن يقول هنا:وكذلك العمل فيما ذكره ابن خير في فهرسته "،إجماع" النقل ال يجوز إال بسند
 لكمممممممممن إذا صممممممممم  عليمممممممممه العمممممممممم   ...................................

 

يعني يعمل به، يعمل بما  لعم ""عليه اأو المتأخرين  ،عند أحد من المتقدمين ،إذا صح عند أحد، صح الخبر
وأنها ال تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية،  ،تضمنه ما أخبر به مما صح منه، أظن مسألة العمل ظاهرة

 م؟نع
  الب:......

ن كان ابن خير يقرن بين الرواية والعمل واالستدالل واالحتجاج ،الرواية غير العمل يقول: ما تأخذ من أي  ،وا 
وال  ،وال تستدل ،وال تحتج ،إذا كنت ال تروي البخاري ما يجوز تنقلرواية، إال إذا كان لك به  كتاب أي حديث

ال بد  -عليه الصالة والسالم-، لكن العمل الزم، مادام ثبت عن النبي تروي، وأهل العلم يفرقون، يقولون: ال تروِّ 
 من العمل؛ ألن في هذا القول تضييع للسنة، نعم.

 لكتابالساب : الوصية با
 جممممممما  للموصمممممممى لمممممممهأوبعضمممممممهم 

 رادهأو لسمممممممممممممممممممممممفر أيرويمممممممممممممممممممممممه 
 

 لج   مممممممممن راو قضممممممممى أجلممممممممهابمممممممم 
  لوجممممممممممماداورد مممممممممممما لمممممممممممم يمممممممممممرد 
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أو سفره بالكتاب أو نحوه، يعني  ،من راويه عند موته "الوصية بالكتاب"القسم السابع من أقسام التحمل: 
فقال: أعطوها  ،حديث يرويها بأسانيدهوعنده كتب  ،باألحاديث المكتوبة إذا أوصى بكتبه لفالن، يحتضر فالن

هل يروي  ،؛ لئال يعرضها للتلف في السفر، مجرد الوصيةافقال: كتبي أعطوها فالن   ،، أو أراد أن يسافرافالن  
أو ال يروي؟ أقول: هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي  ،الموصى له هذه الكتب عن الموصي

 ،أو بيع ،تب انتقلت إليه بقصد من صاحبها، يعني كما لو انتقلت إليه بهبةالكهنا أو ال يروي؟  ،بمجرد الوصية
ها على جهة التمليك لكن بال إذن أو ما أشبه ذلك، نعم، كالمناولة بال إذن، إن ناوله الكتب أعطاه إيا ،أو إرث

لرواية بالمعنى وال يرى ا ،مع أنه من أهل التشديد في الرواية "أجا  للموصى له"كمحمد بن سيرين  "وبعضهم"
"من من أصول الموصي  "بالج  "فأكثر  االمعين واحد   "أجا  للموصى له"يعني كمحمد بن سيرين  "وبعضهم"

وأجله وأوصى عند وفاته بكتبه لفالن، أو قال: وزعوا كتبي على  ،يعني مات، نعم قضى نحبه راو قضى أجله"
ال يروي؟ هذه الصورة أضعف من  ؛ له أن يروي، أوافوزعت فكل من وقع بيده كتاب   ،طالب المدرسة الفالنية

وقال: وزعوا كتبي على طلبة  ،فهو معين ومقصود، أما إذا كان عدة ااألولى، أضعف لماذا؟ ألنه إذا كان واحد  
بأن يرويه كما فعل  "يرويه"هذه ما فيها شيء، ما أحد يختلف فيها، ال يختلف في مثل هذه الصورة أحد،  ،العلم

ال فلتحرق و  ،اعبد هللا بن زيد الجرمي حين أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حي  أبو قالبة  "أو ا 
يعني لكن رد القول بالجواز حسب ما جنح  "دَّ "ورُ للسفر بالموت  ا، إلحاق  أو حين توجه لسفر أراده لسفر أراده"

واية بالوصية زلة عالم، وال شك أن البطالن في إليه الخطيب وغيره، حتى قيل: إنه زلة عالم، يعني التجويز بالر 
هذه الحالة هو المتجه، وهو المتعين؛ ألن الوصية ليست بتحديث ال إجمالي وال تفصيلي، ليست بتحديث وال 

 وال تفصيلي كالسماع والعرض، ،ال إجمالي كما في اإلجازة والمناولة والكتابة ،إخبار
 ورد مممممممممممما لمممممممممممم يمممممممممممرد الوجممممممممممماد   ...................................

 

 ..،الوجادة اآلتية في القسم الثامن كأن يروي هذه الكتب الموصى بها عن صاحبها بالوجادة، فإذا قال: وجدت
أيوب السختياني: وجدت بخط أبي قالبة كذا، الموصى له يروي األحاديث الموجودة في هذه الكتب على  مثال  

 ، كما هو في القسم الثامن، نعم؟كذاطريق الوجادة بأن يقول: وجدت بخط فالن 
 ... الب:...

 .نعم
 .. الب:....

 لوصية مثل؟مقصود، ا ،أنه لما أراد أن يكتببس 
 .. الب:....

، ثم إذا أهدى له اكتاب   ، أهدى لهاكما لو ناوله، أعطاه كتاب   لكن يوصي له باالنتفاع من هذه الكتب، يعني نعم،
فرق بين أن يبيع، قلنا: لو ورث الكتاب عنه،  هما في :، ثم لو قلنااعليه كتاب   الفرق بينه وبين أن يبيع ماقلنا: 
ال ما يروي؟ ما يروي، يقول لكيروي   كل الناس يروون. :، وا 

 .... الب:..
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الشخص المكتوب له مقصود بهذه المكاتبة حين الكتابة مقصود، والكاتب يكتب حدثنا فالن  ،المكاتبة مقصودة
 .قريبة من السماع، نعمالن، هو يكتب لفو  ،وفالن

 الثامن: الوجاد 

 ثممممممممممم الوجمممممممممماد  وتلممممممممممك مصممممممممممدر
 ن تجممممممممممدإت مممممممممماير المعنممممممممممى وذاك 

 ممممممما لممممممم يحممممممدثك بممممممه ولممممممم يجمممممم 
 إن لمممممم تثممممم  بمممممالخ  قممممم : وجمممممد 
 وكلمممممممممممممممممممممممممه منق ممممممممممممممممممممممممم  وا ول

 قممممممال: وهممممممذا دلسممممممه "بعممممممن"فيممممممه 
 حدثمممممممممممممممه بمممممممممممممممه وبعممممممممممممممم  أد 
 وقيمممممم : فممممممي العممممممم  إن المع ممممممما
 بعممممم  المحققمممممين وهمممممو ا صممممموب

ن يكمممممممممن ب   يمممممممممر خ مممممممممه فقممممممممم :وا 
 بالنسمممممممخة الوثممممممموق قممممممم : بل نمممممممي

 

 لي هممممممممممممممممر اوجدتممممممممممممممممه مولممممممممممممممممد   
 بخمممم  مممممن عاصممممر  أو قبمممم  عهممممد
 فقمممممممم : بخ ممممممممه وجممممممممد  واحتممممممممر 
 عنمممممممه أو اذكمممممممر قيممممممم  أو  ننممممممم 

 ممممما وقممممد تسممممهلوا قممممد شمممميب وصممممال  
 تقمممممممممممممب  إن أوهمممممممممممممم أن نفسمممممممممممممه
 حمممممممممممممممممممممممممممدثنا أخبرنممممممممممممممممممممممممممما وردا
 لممممممممممم يممممممممممره وبممممممممممالوجوب ج ممممممممممما
 والبممممممممن إدر ممممممممس الجمممممممموا  نسممممممممبوا

ن   لممممممممم يحصمممممممم قممممممممال ونحوهمممممممما وا 
 والجممممممممم م يرجمممممممممى حلمممممممممه للف مممممممممن

 

الوجادة أن يجد بخط شيخه الذي  "الوجاد "في القسم الثامن من أقسام التحمل:  -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
عد العهد والتقادم أو يروي مع بُ  ،أو من قبله بخط ال يشك فيه أنه خط فالن، فهل يروي مع المعاصرة ،عاصره

أو كما لو قرأ عليه، أو كما لو أجازه، أو ال بد  ،خط فالن، يروي كما لو سمع منه شريطة أن ال يشك بأن هذا
 أن يقول: وجدت بخط فالن.

 بن اإلمام أحمد في مواضع كثيرة من المسند يقول: وجدت بخط أبي، فالتبيين في مثل هذا هو األصل.عبد هللا 
"مصدر أي لفظ الوجادة  "وتلك"الوجادة بكسر الواو   "جاد"الوِ يلي، ثم يعني يلي ما تقدم  "ثم": -رحمه هللا-يقول 

نما يعني غير مسموع من العرب، الوجادة ال تُ  "اوجدته مولد   عرف في لغة العرب في معناها االصطالحي، وا 
 "الجليس الصالح"مولد، فغير مسموع من العرب كما قاله المعافى بن زكريا النهرواني في كتابه  "وجادة"اللفظ 

 ، وفيه فوائد،أو أربعة مجلدات، مطبوع ة،ع في ثالثكتاب مطبو 
................................... 
 ت ممممممممممماير المعنمممممممممممى ...............

 

 لي هممممممممممممممممر اوجدتممممممممممممممممه مولممممممممممممممممد   
 

................................... 
 نى للتمييز بين المعاني المختلفة.تغاير المع

 ،وغير ذلك من المصادر ،اود  ووجُ  ،دة  وجِّ  ،اد  ج  ووَ  ،لصحف المكتوبةادة فيما يوجد من اجَ وجد وِّ  "َوَجَد"الفعل 
د وجَ  ،فجعلوا كل لفظ من ألفاظ هذه المصادر لمعنى  من المعاني ،جعلوا الوجادة من أجل أن يتغاير المعنى

 فرقوا ،دةوجِّ والمَ  ،ودجُ والوُ  ،دج  والوَ  ،جادةوِّ  ،جادة، فتكون فيما نحن بصددهد وِّ دة، وجَ د موجِّ دة ، وجَ وجد جِّ  ،اد  وج  
، رأى رؤية، ارأي   "رأى" رأىخاص به، يعني مثل ما فرقوا بين مصادر الفعل  بين المصادر ليكون لكل لفظ معن ى
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 اأي: قسم الوجادة اصطالح   "وذاك"ي مختلفة معانالوالمصادر مختلفة، للتمييز بين  ،رأى رؤيا، الفعل واحد
 يعني األول: ن تجد""وذاك إ، وغيره غير الحديث نوعان: حديث

 ........................ إن تجممممممممممممد
 

 بخمممم  مممممن عاصممممر  أو قبمممم  ُعهممممد 
 

وجوده فيما  "ُعهد"ممن لم تعاصره  "أو قب "، أم ال يعني بعض من عاصرت سواء  لقيته "بخ  من عاصر "
و خط ممن المقصود أنك تعرف أن هذا خط المؤلف، أو خط تلميذ المؤلف، أ ،أو لغيره ،مضى في تصنيف له

كما قرر -أما االعتماد على النسخ غير المعتمدة هذا ال  ،قابل نسخته على نسخة المؤلف، يعني نسخ معتمدة
حتى تقابل أصلك بأصول متعددة، شرط  رواية، ال يعول عليها في الروايةأنها ال يعول عليها في ال -أهل العلم

قابلته على أصل واحد فقط، يعني إذا وجدت نسخة من فقط، يعني النووي قال: يكفي م عندهم، وقال يحيى أصلٍ 
كتاب مخطوط، وأردت أن تحقق هذا المخطوط تقابل هذا الذي وجدته بأصل من األصول يكفي واحد، لكن 
كونك تحقق الكتاب على نسخة واحدة ال تجد ما تقابل عليها من األصول ال يكفي، اللهم إال إذا كانت هذه 

وعلقوا عليها هذه ما تحتاج إلى مقابلة على أصول،  ،وها، وقرؤ وقابلوها ،وتداولوها ،النسخة مرت على أهل العلم
ال تحتاج إلى مقابلة على أصول، وأهل العلم معروف أن لهم عناية بالتصحيح على ما سيأتي في كتابة  ههذ

أو في  ،ل مقطعويجعلون في ك ،وعلى األصول المتعددة ،االحديث، ومقابلة النسخة على األصل الواحد مرار  
في المقابلة األولى نقطة، ويستدل بهذا  -على ما سيأتي-ثم يضعون في هذه الدائرة  ،نهاية كل مجلس دائرة

وهكذا، واآلثار آثار لمسات مقابلة  ،مرة ثانية وضعوا نقطة، قوبلت مرة ثانية تعلى أنها قوبلت مرة، ثم إذا قوبل
 ،اد قيمة الكتب بهذه المقابالتدكذا، في نسخة كذا، وتز  أهل العلم توجد على أطراف الصفحات في نسخة

وأهل العلم يقولون: إذا نسخ  ، أو لم يقابل؟وهل قوبل ،وبعناية أهل العلم، أما أن يوجد كتاب ال يدرى ما أصله
، أنتم ترون حتى في الطباعة اآلن، حتى في الطباعة بعض االكتاب فلم يقابل، ثم نسخ فلم يقابل خرج أعجمي  

األسطر ما يفهم ، وعلى ورق صقيل، ومع ذلك قد تمر وهي مطبوعة بحرف جميل ،قرألكتب ال يمكن أن تُ ا
األولى، هذا  الطبعة ،والتازي  ،طبعة الصاوي  بعارضة األحوذي، معناها لسوء الطباعة، يعني لو ضربنا مثاال  

ه المطبعة ومن نشر الكتاب وهذ ،وال نصف صفحة منه، مشحون باألخطاء ،ال يستقيم الكتاب كأنه أعجمي،
ال كان ما يخرج بهذه الطريقة، والشيخ أحمد شاكر في مقدمة  ليست لهم أدنى عناية بالعلم الشرعي وال الكتب، وا 
تحقيقه لكتاب الترمذي قال: إنهم طلبوا نسخته من المتن ليطبعوا عليها، الذين طبعوا عارضة األحوذي، يقول: 

وقرأته فإذا بهم قد أدخلوا تعليقاتي في أصل الترمذي، وقالوا: خرجه أبو  ،ضةلما ظهر المجلد األول من العار 
من تخريجاتهم، نعم، ومن تعليقاتي: اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثالثين  ،داود، وخرجه فالن وفالن

لم أن يعنى ولذا على طالب الع ؛، أدخلوها، مثل هؤالء يعتمد على طباعتهم؟ ال يعتمد على طباعاتهمقوال  
 وخبرة بالتحقيق. ،وبالمحققين الذين لهم عناية ،بالمطابع التي تهتم

................................... 
 ممممممما لممممممم يحممممممدثك بممممممه ولممممممم يجمممممم 

 

 .................... أو قبممممم  ُعهمممممد 
 

................................... 
 يث، وال إجازة، ولم يجز لك روايته،يعني ليست لك رواية بهذا الكتاب الذي وجدته ال بتحد
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 فقمممممممم  بخ ممممممممه وجممممممممد  واحتممممممممر   ...................................
 

أو في تصنيف لفالن إن كنت  ،أو قرأت بخط فالن ،وجدت ،اوحديث   اقديم   يعني قل: حسبما استمر عليه العمل
ذا تأكدت من ما يقال: في الكتاب المنسوب لفالن، ه اتجزم به، أو نسب لفالن، كثير   ذا إذا لم تتأكد من نسبته، وا 

 صحيحة ال تتردد، تقول: قال فالن، نسبته وعرفت أن نسبته إلى مؤلفه
 فقمممممممم  بخ ممممممممه وجممممممممد  واحتممممممممر   ...................................

 

 وذكرنا من األمثلة قول عبد هللا بن اإلمام أحمد. ن يكتب أهل العلم: وجدت بخط فالن،كما كا
 ""واحتر 

 إن لممممممم تثمممممم  بممممممالخ  قمممممم  وجممممممد 
 

 عنمممممممممممممممممه ......................... 
 

وبطريقتك التي ال تشك في أن هذا  ،إن تثق بعلمك ،إن لم تثق بذلك الخط بالطريقة المشروحة في المكاتبة
يعني وجدت إن  "أو اذكر"أي: عن فالن، أو بلغني عنه  "ق : وجد  عنه"أو بإخبار ثقة أن هذا خطه،  ،خطه
فقل: وجدت عنه، أي: عن فالن، أو بلغني عنه، يعني ال تجزم أن  ،اق بالخط بالطريقة المشروحة سابق  لم تث

، أو قامت البينة على أنه خطه يعني إن جزمت بأن هذا خطه ،أو اذكر وجدت بخطه ،فالن أنك وجدت بخطه
من غير جزم بصيغة إنه خط فالن  :أو وجدت بخط قيل "قي  أو  نن " بالشك بالتمريض "أو اذكر قي "

ن نزل ،أو ظننت ،التمريض فقل:  ،المرتبة مرتبة الثقة بالخط عن مرتبة الظن تيعني بناء  على غلبة الظن، وا 
 ك أنه خط فالن:وجدت بخط أش

 وكلمممممممممممممممممممممممممه منق ممممممممممممممممممممممممم  وا ول
 

 ................................... 
وبين  االنقطاع في مبادئ السند الذي بينك وهو أولى؛ ألن ،أو معلق ،كل المروي بها بطريق الوجادة منقطع

 المؤلف:
 وكلمممممممممممممممممممممممممه منق ممممممممممممممممممممممممم  وا ول

 

 ممما ............... قممد شمميب وصممال   
 

أي: بوصل حيث قيل فيه: وجدت بخط فالن لما  ما" "قد شيب وصال  إذا وثق بأنه خطه  ،األول إذا وثق بخطه
فهي  ،وزيادة قوة للخبر ،الجملةصاحب الخط في و  فيه من االرتباط في الجملة، لما فيه من االرتباط بين الواجد

األصل فيها االنقطاع لكن فيها شوب اتصال، شوب اتصال ال سيما من المعاصر، أما من وجد بينهما تباين في 
كأن يجد اإلنسان بخط شيخ اإلسالم الذي ال يشك فيه، هذا ما فيه اتصال، االنقطاع ظاهر، لكن إذا  ،الزمن

ن لم تصح الرواية ال ..،ك أنكان ال يشك به فال ش  متصلة إال أن العمل به الزم، نعم؟وا 
 .... الب:..

 إذا كان بخطه الذي ال يشك فيه، نعم؟
  الب:......

والعقود  ،واألوقاف ،، يعني عبد هللا بن اإلمام عرف الناس بخطه، يعني الوثائق، الوثائق الوصايانعمموجود 
ال غير موجبة؟ موجبة هذه مث ،موجبة ، ثم شهد على هذا لها، يعني إذا وجد وثيقة بخط فالن أنه أوقف كذاوا 
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ولذا يقول أهل العلم: أنه إذا وجد الوارث  ؛نكر، أو ادعى أحد أوالده أنه ليس بخطهثم أُ  الخط أنه خط فالن،
 على فالن، قالوا: له أن يحلف على هذا الدين. ابخط أبيه الذي ال يشك فيه أن له دين  

  ولوكلمممممممممممممممممممممممممه منق ممممممممممممممممممممممممم  وا
 

 ممممما وقممممد تسممممهلوا قممممد شمممميب وصممممال   
 

 ،أي في إيراد ما يجدونه بخط الشخص "فيه بعن""عن" يعني عن فالن أي جماعة من المحدثين بنقله بصيغة 
قال فالن، يعني أنت تنقل من كتاب لشيخ اإلسالم  "وجدت"مكان  "قال"أو نحوها مثل  ،فأتوا بلفظ عن فالن

"وهذا تجزم بالقول إذا كنت تجزم بصحة الكتابة إليه، لكن قال ابن الصالح:  تقول: قال شيخ اإلسالم تجزم به،
أو لقيه على  ،وسلم من وصمة التدليس ،والعنعنة إذا ثبتت من معاصر لمن عاصره "قال"،ألن اللفظ  ؛"هدلس

ابن الصالح  لها باالتصال، الخالف بين اإلمامين في السند المعنعن يحكم لها باالتصال، فكأنه سمع منه، يحكم
 يقول:

 ه..................... وهممممممذا دلسمممممم
 

 تقمممممممممممممُب  إن أوهمممممممممممممم أن نفسمممممممممممممه 
 

 "حدثه به"أي الشخص الذي وجد المروي بخطه  "أن نفسه"له  اأوهم الواجد بأن كان معاصر  يعني تقبح إن 
ه وجده الحال أن ه، وحقيقةيعني إذا قال: عن فالن، وأوهم الناس، أو أوهم القارئ، أو أوهم السامع أنه حدثه ب

له، هذا ما  ام، بأن لم يكن معاصر  ، حدثه به، أو له منه إجازة بخالف ما إذا لم يوهِّ هبخطه ال شك أن هذه دلس
، بالرجوع إلى التواريخ والتراجم يعرف أنه ما اولو كان مبتدئ   ،فيه، االنقطاع ظاهر، وال يخفى على طالب العلم

 "أد "و، : بعض جازفأي "وبع  أد "، وال أجازه به ثهحدَّ 
ا  ...................................  حمممممممممممممممممممممممممممدثنا أخبرنممممممممممممممممممممممممممما وُردَّ

 

، وأخبرنا، وهذا حكاه القاضي فقال في صيغة األداء: حدثنا ،ثم جازم ،يعني وجد بخط شخص ال يشك فيه
ا"عياض عن بعضهم   ذلك على قائله، "وُردَّ

 وقيمممممم : فممممممي العممممممم  إن المع ممممممما
 

 مممممممممممالممممممممممم يممممممممممره وبممممممممممالوجوب ج   
 

"لم ، والفقهاء لم يرووه يعني من المحدثين "أن المع ما"بما تضمنه  "في العم "يعني لكونه غير متصل  "وقي "
"بع  أي: قطع  "ج ما"في العمل حيث ساغ  "بالوجوب"ولكن  ،على المرسل، ونحوهما مما لم يتصل اقياس   يره"

ومن يروي عنهم  ,وفالن ثقة ،كتاب بخط فالنمن أصحاب الشافعي، يعني إذا جزمنا بأن هذا ال المحققين"
يعني في العمل ال اتصال  "وبالوجوب ج ما" وم به، كما نجد في الكتب المدونةثقات، العمل بهذا الزم، مجز 

القطع  ،يعني القطع بالوجوب هو األصوب "وهو ا صوب"يعني من أصحاب الشافعي  "بع  المحققين"الرواية 
ال ألدى إلى تضييع بعض السنن ي ال يتجه غيره في األعصار المتأخرةبوجوب العمل هو األصوب الذ ، وا 

 اإلمام محمد بن إدريس الشافعي: "والبن إدر س"
 بعممممم  المحققمممممين وهمممممو ا صممممموب

 

 والبممممممممن إدر ممممممممس الجمممممممموا  نسممممممممبوا 
 

 :أي: جماعة من الفقهاء نسبوا ذلك، فاجتمع في العمل ثالثة أقوال: المنع
 وقيمممممم : فممممممي العممممممم  أن المع ممممممما

 

 لممممممممم يممممممممره ........................ 
 

 والجوب. ،والجواز ،المنع "والبن إدر س الجوا " ،"وبالوجوب ج ما بع  المحققين"والوجوب  ،المنع
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 جادة:النوع الثاني من أنواع الو 
ن يكمممممممممن ب يمممممممممر خ مممممممممه فقممممممممم :  وا 

 

ن لممممممممم يحصمممممممم    قممممممممال ونحوهمممممممما وا 
 

ن  "يكن ب ير ، أو لم تعاصره عض العلماء ممن عاصرتهيعني إن يكن ما تجده من مصنف لب كن ب ير خ ه"ي"وا 
ن يكن بغير خطه ا، وجدت المغني مطبوع  مثال   ، أو مطبوعإما بخط غيره خ ه" ، ماذا تقول إذا أردت النقل؟ وا 

ن لم يحص "كذا، ونحوها من ألفاظ الجزم  :فقل: قال، تقول: قال ابن قدامة، نعم قال فالن  "وا 
 بالنسمممممممخة الوثممممممموق قممممممم : بل نمممممممي

 

 والجممممممممم م يرجمممممممممى حلمممممممممه للف مممممممممن 
 

 ،ودقة الناسخ ،أو صحة هذه النسخة ،يعني إذا كننت ال تثق بهذه النسخة، إما ألن ثبوتها عن صاحبها فيه كالم
جزء "يعني مثل من طبع كتاب اإلمام البخاري  ،والمقابلة فيه شيء، أو أن هذه المطبعة عرفت بأنها ال تهتم

، هل هذه المطبعة يوثق بما تطبع؟ إذا كان العنوان "زء القراءة خلف الصالةج"العنوان  ة"،القراءة خلف الصال
كتاب اإلمام البخاري، لكن مثل هذه  "خلف اإلمام" في جزء القراءة خلف الصالة؟! فماذا عن المحتوى؟ ؛خطأ
ن لم يحص "طبعة يعتمد عليه؟ ما يعول عليها الم  "وا 

 بالنسمممممممخة الوثممممممموق قممممممم : بل نمممممممي
 

 ................................... 
 ،أو وجدت في نسخة من الكتاب الفالني كذا ،عن فالن أنه ذكر كذا

 والجممممممممم م يرجمممممممممى حلمممممممممه للف مممممممممن  ...................................
 

ال يخفى عليه في الغالب العالم الذي  ،يعني لكن الجزم في المحكي لما يكون في هذا القبيل يرجى حله للفطن
وما أحيل عن جهته، يعني بعض الناس تعطيه نسخة مغلوطة، وقد يكون فيها إسقاط، ثم بعد  ،سقاطمواضع اإل

 .، ولو ما عنده أصل، الفطن يستطيعويستظهر هذه األخطاء ،ويقرأها ،ذلك يأخذ النسخة
 ،دهلما تكلم على الحديث بأساني "فينبغي االضطراب"قال ابن حجر:  م على حديث،الكال -مثال  –في فتح الباري 

 "فينبغي االضطراب، وكأنه رجح أحد الطرق على غيرها "ثم تكلم الحافظ ،وطرقه التي حكم عليها باالضطراب
فعلق المعلق قال: فينبغي أن ال اضطراب، وصوابها فينتفي االضطراب؛ ألنه ما في ال، ينبغي هذه ينتفي، 

 وانتهى اإلشكال.
من دقة التصور وسبك الكالم بحيث لو كان  ،من الدقة وبعضهم عنده ،فالفطن يدرك مثل هذه األمور ويصحح

الطبعة  ،وجدت موافقة، وفي نسخة ،فإذا اطلع على نسخة صحيحة ،أو جملة يسبكها ،السقط أكثر من كلمة
علقت، بكالم نصف سطر؛ ألن الكالم ركيك وعلقت عليه  ،قرأت في المجلد األول ،األولى من تفسير القرطبي

لكن ما وقفت عليها إال بعد،  ،وطبعة دار الكتب مطبوعة قبل والدتي ،الثانية من الكتابلما وقفت على الطبعة 
فإذا عليها نفس التعليق بالحروف، يعني لو كانت عندي النسخة الثانية عرفت أنني نقلتها منه، فكما قال األول: 

 -اأيض  –العلم وأساليبهم، وله خبرة ألفاظ أهل ودربة في  قد يقع الحافر على الحافر، فإذا كان اإلنسان عنده خبرة
 في النظر في الكتب وتصحيحها يعني ال شك أنه قد ال يخفى عليه مثل هذا.

 .صلى هللا عليه وسلم وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل




